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W tym roku frekwencja (80
osób) na przeglądzie przerosła wszelkie oczekiwania, co
ucieszyło organizatora, a także jury w składzie: Mirosława cieśni - przewodnicząca,
Piotr Drążkiewicz, Krzysztof jarocha, które po sześciogodzinnych przesłuchaniach postanowiło przyznać:
W kategorii uczniów szkół
podstawowych:
I miejsce: wiktorii Bugnackiej - SP-Żelice
I miejsce: Zoﬁi geisler
- GOK Budzyń,
II miejsce: weronice Pałuce - SP Żelice,
III miejsce: weronice Szpis
- SP 2 Wągrowiec i jakubowi
Pisarkowi - SP 2 Wągrowiec,
wyróżnienia: antosi Kreskowiak - SP 2 Wągrowiec,
edycie grochocińskiej - SP
2 Wągrowiec, Zoﬁi Serwatce SP Mieścisko, annie ewertowskiej - SP 2 Wągrowiec,
wiktorii Bialik - SP Damasławek, oli Szyjce SP 2 Wągrowiec
W kategorii uczniów gimnazjów przyznano:
I miejsce: wiktorii Holce
- GOK Budzyń,

FOT. 3X ARCHIWUM STAROSTWA

Muzyczny jubileusz
II miejsce: agacie Kądzielawie - Gimnazjum nr 1
Wągrowiec,
III miejsce: aleksandrze
racinowskiej MOW Antoniewo,
III miejsce: Kamili górnej
GOK Budzyń,
wyróżnienia: Kindze Kucharskiej - Gimnazjum nr 1
Gminy Wągrowiec, Darii
wochal GOK Gołańcz, Kacprowi Kujawie: Biblioteka
Publiczna Skoki, Kubie jaroszowi - Gimnazjum nr 1
Wągrowiec, aleksandrze
rajewskiej - Gimnazjum
nr 1 Wągrowiec, adriannie
Nowak - MOW Antoniewo
W kategorii uczniów szkół
ponadgimnazjalnych:
I miejsca zajęli ex aequo:
Marta jastrząbek - I LO
Wągrowiec i jakub Herfort
- GOK Budzyń,
II miejsca: Maciej Kujawa: I LO Wągrowiec i Damian chrzempa ZSP nr 1
Wągrowiec,
III miejsce: joanna Korbal reprezentująca Parafię
M. Kozala w Wągrowcu.
• Karol Kruś

Damian Chrzempa.

- Doczekaliśmy 10. edycji Powiatowego Konkursu Wokalistów „Graj Muzyka”, który od początku organizuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Jubileusz skłania do refleksji - myślę pozytywnych, bo udało się zachować ciągłość przedsięwzięcia, a z przeszło pół
tysiąca osób, które przewinęły się w tym czasie przez scenę, wyrosło pokolenie świetnych wokalistów, którzy zaznaczyli także swą
obecność na ogólnopolskich konfrontacjach wokalnych, zasilili imprezy artystyczne organizowane przez różne organizacje i instytucje, czy wreszcie sprawili sobie i bliskim radość wynikającą z samego śpiewania. Wszystkim zaangażowanym, uczestnikom,
nauczycielom i rodzicom wspierającym swe pociechy w artystycznych zmaganiach, serdecznie dziękuję Karol Kruś

Laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych.

Gimnazjalni laureaci.

Powołano Radę
Społeczną ZOZ
18 lutego, podczas pierwszej części V sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego, powołano Radę Społeczną przy
Zespole Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu. Przewodniczącym został starosta tomasz
Kranc. Radni powiatowi zatwierdzili też członków Rady:
1) Grzegorz Bałdyga
2) Jacek Bielawski
3) Leszek Baczyński
4) Małgorzata Grajek
5) Adam Kiełbasiewicz
6) Paulina Kośmicka
7) Ryszard Rodzewicz
8) Jolanta Sawińska
9) Halina Sobota
10) Tadeusz Synoracki
11) Iwona Tyll
12) Urszula Wierzbicka
13) Alicja Żabska- Szymańska

W skład Rady Społecznej przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu
wchodzi również Maria
Krupecka - jako przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej ustalono na
24 lutego.
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu
tworzącego oraz organem
doradczym dyrektora szpitala. Radę powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze
posiedzenie podmiot tworzący. Kadencja Rady trwa
4 lata i jest zgodna z kadencją rad samorządów terytorialnych.
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Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Nasze
bezpieczeństwo
Zamarzające jeziora to miejsca szczególnie niebezpieczne
zimą. Stanowią dużą pokusę
dla dzieci, które pozbawione
opieki dorosłych bez zastanowienia wykorzystują te miejsca do zabaw. Zbiorniki wodne zamarzają i odmarzają od
brzegów. Mniejsze jeziora
często zamarzają od razu na
całej powierzchni, większe
przeważnie zamarzają najpierw przy brzegu. Na środku jeziora woda zamarza
później, przez co lód w tym
miejscu jest cieńszy niż przy
brzegu. Cieńszy lód będzie
także zawsze w pobliżu ujść
wszelkiego rodzaju kanałów,
oczyszczalni ścieków i innych dopływów, w pobliżu
źródeł (także podwodnych),
pod mostami oraz w miejscach porośniętych roślinnością podwodną oraz trzciną.
Podczas zabaw zimowych
oraz w czasie uprawiania
sportów zimowych konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa!
Wychodząc z domu w czasie ujemnych temperatur
ubieraj się ciepło, najlepiej kilka warstw odzieży, które łatwo
można zdjąć.
W czasie dużych mrozów
nie wychodź z domu głodny,
najlepiej przed wyjściem zjeść
kaloryczny posiłek.
Zabezpiecz przed mrozem
skórę twarzy i rąk.
Nie jeździmy na łyżwach po
zamarzniętych rzekach, stawach, do tego celu służą specjalnie przygotowane i nadzorowane lodowiska.
Jeśli dzieci mają wchodzić
na zamarznięty zbiornik wodny, dorośli powinni sprawdzić
czy lód jest wystarczająco gruby oraz czy na zbiorniku nie
ma przerębli.
Zawsze należy pamiętać
o tym, że lód w każdej chwili
może się załamać!

W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć
na lód. Starajmy się poruszać
w kierunku brzegu, leżąc cały
czas na lodzie.
Jeśli usłyszymy trzeszczenie
lodu, natychmiast zawróćmy
w kierunku brzegu.
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami, w których umieściłeś
coś twardego np. kamień lub
lód – możesz zrobić komuś
krzywdę.
Nie należy zjeżdżać na sankach i nartach w pobliżu jezdni, nadjeżdżający samochód
może nie zdążyć zahamować
na śliskiej i oblodzonej nawierzchni.
Dzieci powinny informować
rodziców gdzie będą spędzać
czas oraz wracać o ustalonej
porze do domu.
Zimą wcześnie zaczyna robić się ciemno, dlatego dzieci powinny być wyposażone
w elementy odblaskowe.
Gdy jesteś świadkiem wypadku, powiadom osobę dorosłą lub zadzwoń na numer
alarmowy 112.
Zgłaszając wypadek
powinno się podać
następujące dane:
•
•
•
•

gdzie wydarzył się wypadek,
ilu jest poszkodowanych,
co się stało,
w jakim stanie znajdują się
poszkodowani,
• jakiej pomocy udzieliliśmy,
• podać swoje personalne
dane, w tym najważniejsze
– numer telefonu z którego
dzwonimy.
Pamiętaj również, aby nigdy nie odkładać słuchawki jako pierwszy!
•• KP PSP Wągrowiec

Disco z tamtych lat
Wzorem ubiegłego roku,
13 lutego w naszej bibliotece odbyła się karnawałowa impreza dla stałych
czytelników.
Zaproszeni goście nie dali się pechowemu piątkowi
i licznie przybyli, aby wspólnie bawić się w klimacie lat
90. Czytelników i pracowników biblioteki przywitała dyrektor Elżbieta Rożnowska,
a prowadząca imprezę Agata
Zelek rozpoczęła od filmowego przypomnienia najciekawszych wydarzeń lat 90., zarówno z dziedziny kultury, jak i polityki czy gospodarki. Następnie w skeczu „Komputeryzacja
gabinetu”, nawiązującym do
popularnego programu Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny, wystąpiła grupa zaprzyjaźnionej z biblioteką młodzieży. Dużo emocji wzbudziło
słynne „Koło fortuny”, dzięki
któremu szczęśliwym posiadaczem Poloneza Caro został pan
Leszek Czajkowski. Wszystkich tych, którym nie powiodło się w loterii, uleczyły „ręce,
które leczą”. Tym razem słynny

Zbigniew Nowak wystąpił na
żywo. Energetycznie wzmocnieni uczestnicy imprezy wzięli udział w kalamburach, rysując i pokazując hasła związane
z literaturą. Po dawce kultury wysokiej przyszedł czas na
występ zespołu „Fan-Tastic”,
który zaprezentował się w ryt-

Chcesz otworzyć swoją
własną firmę lub rozwijać
już istniejącą? Nie masz
potrzebnych na ten cel
środków finansowych?
Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”
jest dla Ciebie !
W 2014 r. Rządowy Program
„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” realizowany jest
przez jedyny państwowy bank
w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem
Programu jest Minister Pracy
i Polityki Społecznej, na zlecenie którego BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania.

Środki na realizację Programu
pochodzą z Funduszu Pracy,
na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz
tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju
rynku pracy, przeciwdziałania
bezrobociu i promowania zatrudnienia.
W ramach Programu wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko
oprocentowanych pożyczek
z przeznaczeniem na: podjęcie działalności gospodarczej,

FOT. KPP w Wągrowcu

Osoby starsze są narażone na wiele zagrożeń.
Oszuści wyspecjalizowani w metodzie „na wnuczka” nie ustają w poszukiwaniu swoich ofiar na
terenie
województwa
wielkopolskiego

tywności społecznej. Zagrożenia związane z oszustwami,
kradzieżami, przemocą domową oraz niebezpieczeństwami w ruchu drogowym
są w obecnych czasach zjawiskami powszechnymi. Poli-

jami lat 90. W planie imprezy
przewidziano również naukę
tańca, a ci goście, którzy wolą mniej energiczne rozrywki,
mogli przyjrzeć się wystawie
popularnych w latach 90. książek i kaset VHS.
•• Alicja Strzelecka
PBP Wągrowiec

Otwórz swój pierwszy biznes

Seniorze, strzeż się „wnuczka”!
Osoby starsze często są
ofiarami zdarzeń komunikacyjnych, do których nie rzadko się przyczyniają. Seniorzy
są narażeni na wiele niebezpieczeństw związanych z codziennym funkcjonowaniem.
Policjanci z Wągrowca wraz
z Państwową Inspekcją Sanitarną przeprowadzili zajęcia z seniorami – słuchaczami
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W dzisiejszym świecie zauważalny jest
czynny udział osób starszych
we wszystkich obszarach ak-

mach disco polo. Kolejne spotkanie z Wojciechem Mannem
zapewniła Agata Zelek, która poprowadziła „Szansę na
sukces”. Jako że śpiewać każdy może, chętnych do wzięcia udziału w programie nie
brakowało. Nie było to jednak
ostatnie spotkanie z przebo-

cja jako odgrywająca wiodącą rolę w zapewnieniu obywatelom
bezpieczeństwa,
prowadzi działania prewencyjno/edukacyjne, jakim jest
program Bezpieczne Życie
Seniorów.

Wągrowieccy funkcjonariusze wraz z przedstawicielami
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wągrowcu przeprowadzili zajęcia ze słuchaczami
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Policjanci

utworzenie miejsca pracy dla
osoby bezrobotnej.
Do obsługi osób zainteresowanych powyższymi pożyczkami z terenu Wielkopolski został wybrany i oddelegowany
określony pośrednik - jest nim
Fundusz Pożyczkowy ECDF.
ECDF powstał, aby zapewnić
wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności i rozwój
firm z sektora MŚP. Dzięki preferencyjnym warunkom kredytowania po środki na start
i inwestycje mogą sięgnąć
przedsiębiorstwa, które z powodu krótkiej historii kredytowej i niewystarczającego poziomu zabezpieczeń mają pro-

blemy z uzyskaniem zobowiązania na rynku bankowym.

przestrzegli słuchaczy przed
różnymi formami działań oszustów w metodzie „na wnuczka”
oraz poruszyli tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu na drogach. Przedstawicielka inspekcji sanitarnej
pani Ina Łapacz przedstawiła zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z higieną
żywienia,
dystrybuowania
produktów spożywczych i informacji na etykietach, natomiast pani Ewa Czarnecka przedstawiła zagrożenia
związane z paleniem tytoniu,
jego konsekwencjami zdrowotnymi, ale też społecznymi. Uczestnicy wykładu mieli
również okazję sprawdzić zawartość wydychanego dwutlenku węgla w powietrzu za
pomocą urządzenia SMOKOLIZER.
Dla utrwalenia wiedzy słuchaczy zostały im wręczone
materiały informacyjne o bez-

piecznym zachowaniu się. Policjanci przekazali opracowany na tę okoliczność poradnik
Bezpieczne Życie Seniorów,
a przedstawicielki Państwowej
Inspekcji Sanitarnej materiały dotyczące informacji o etykietowaniu produktów oraz
zgubnym działaniu palenia tytoniu.
Pomimo działań prewencyjnych,
organizowanych
spotkań i prelekcji z osobami
starszymi, nie sposób dotrzeć
do każdego, kto zagrożony
jest podobnymi działaniami
przestępców. Stąd apel policji: Porozmawiajmy z sąsiadami, bliskimi, w rodzinnym gronie o działaniach oszustów, to
może spotkać każdego z nas.
Przy każdym niepokojącym
telefonie zakończmy rozmowę, skontaktujmy się z bliskimi i natychmiast informujmy
o zaistniałym fakcie policję
dzwoniąc pod nr 997.

Szczegółowe informacje
o rządowym programie
„Pierwszy biznes - Wsparcie
w starcie” znajdziesz na
stronie:
• http://wsparciewstarcie.
bgk.pl/program/
• http://www.ecdf.pl/fundusz-poz yczkow y.../
wsparcie-w-starcie-ii
lub pod numerem telefonu:
• Fundusz Pożyczkowy ECDF
tel. 61 835 00 98 (wewnętrzny
110, 113)
• e-mail: pozyczki@ecdf.pl
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W styczniu minęło siedem lat od powołania
Dyskusyjnego
Klubu
Książki przy Powiatowej
Bibliotece
Publicznej
w Wągrowcu.
Opiekunką klubu jest Dorota frydrych. Klubowiczką jestem od początku jego istnienia i chociaż przypadek sprawił, że stałam się jego członkiem, nie żałuję, bo czerpię
zadowolenie z każdej przeczytanej książki. Spotkania członków klubu odbywają się raz
w miesiącu (z wyjątkiem lipca
i sierpnia). Termin comiesięcznych spotkań narzuca dyscyplinę czytania. Polecane pozycje są różnorodne: dotyczą
literatury polskiej i światowej.
Bywają bardzo ciekawe i interesujące – np.; „Śpiewaj ogrody” Pawła Huellego czy „Mężczyzna, który się uśmiechał”
Henniga Mankella. Zdarzają się
mniej ciekawe, ale i one stają
się kanwą ożywionej dyskusji
klubowiczów. Bywają też tytuły, po które nie sięgnęłabym,
gdyby nie klub. Podczas spotkań gros czasu poświęcamy
na temat wybranej książki, bo
wszyscy klubowicze otrzymują każdego miesiąca ten sam
tytuł. Oprócz pochlebnych recenzji i uwag, pojawiają się też
oceny krytyczne.

Ależ urodziny

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy,
który porusza się po zmierzchu po drodze
poza obszarem zabudowanym, musi mieć
odblask umieszczony w sposób widoczny
dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat – od 20 do 500 zł.

W czasie spotkań znajdujemy
również czas na wymianę poglądów na tematy bieżące, a także
koleżeńskie „pogaduszki” przy
kawie, herbacie i słodyczach.
Pani Dorota dba o to, by „stół
dyskusyjny” miał efektowny wystrój, zgodny z porą roku i zainteresowaniami klubowiczów.

Cyberprzemoc
Wraz z rozwojem technologi teleinformatycznych,
coraz częściej policja
zmaga się z przypadkami
stosowania cyberprzemocy.
Zjawisko to jest szczególnie
niebezpieczne wśród dzieci
i młodzieży gimnazjalnej.
Aby przeciwdziałać temu
niebezpiecznemu zjawisku,
Komenda Powiatowa Policji
w Wągrowcu zorganizowała
spotkanie z młodzieżą Gimnazjum Miejskiego w Wągrowcu
przy ul. Św. Wojciecha.
Zajęcia z gimnazjalistami zostały przeprowadzone przez
policjantów Zespołu Prewencji

Kryminalnej Nieletnich i Patologi KPP w Wągrowcu, którzy
na co dzień przyjmują zawiadomienia o popełnianiu czynów karalnych przez nieletnich
sprawców przestępstw i wykroczeń. Głównym celem zajęć było zapoznanie młodzieży z wykroczeniami i przestępstwami,
jakie popełniają poprzez robienie zdjęć i nagrywanie filmików
oraz ich publikacje na portalach
społecznościowych. Funkcjonariusze przytoczyli konkretne
przykłady z życia innych, by dać
obraz niebezpieczeństw, na jakie są narażeni młodzi ludzie.
Zjawisko upowszechniania wizerunku bez zgody właściciela,

Sądzę, że nie tylko ja, ale
i moje klubowe koleżanki
i kolega przeżywają każdego
miesiąca przygodę z oferowaną lekturą.
Czerpię satysfakcję z comiesięcznych, koleżeńskich
spotkań w Dyskusyjnym
Klubie Książki w Wągrowcu.
ośmieszania, zniesławienia, znieważania przez osoby wpisujące
komentarze na portalach internetowych - naruszając dobra
osobiste osób, występuje coraz
częściej. Jednak społeczeństwo
nie do końca jest uświadomione z prawem do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, jakie
zagwarantowane jest art. 47
Konstytucji RP.
Jako policjanci pracujący na
co dzień z młodzieżą zwracamy się z apelem do rodziców,
ale także do nauczycieli, by obserwować dzieci, interesować
się tym, co robią w wolnym
czasie, z jakimi problemami borykają się w szkole czy na podwórku. Dzieci często mówią,
ale my nie zawsze ich słuchamy,
nie zawsze znajdujemy dla nich

Wiem, że DKK jest otwarty dla nowych członków.
W imieniu dyrektor Biblioteki Powiatowej elżbiety rożnowskiej i opiekunki DKK
Doroty Frydrych serdecznie
zapraszam nowych klubowiczów.
• Elżbieta Muszyńska

czas, może również dlatego, że
zjawisko cyberprzemocy jest
zjawiskiem mało znanym wielu dorosłym. Młodzież dzisiaj
funkcjonuje w dwóch światach;
świecie realnym i cyberświecie,
gdzie przykładem dowartościowania się jest ilość „lajków
pod selfie”. Gdy profil na portalu społecznościowym należący
do gimnazjalisty opanują „hejterzy”, potrafią oni wpisami skutecznie obniżyć poczucie jego
własnej wartości. Pamiętajmy, że
młodość to burza hormonów
i emocji, z którą nie każdy potrafi sobie sam poradzić. Nie pozostawiajmy dzieci i młodzieży samych w cyberświecie, który coraz częściej staje się równie niebezpieczny jak świat realny.
• Dominik Zieliński
KPP w Wągrowcu

Podziel się z innymi
1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który chce przekazać 1% podatku dochodowego za 2014 r.
na rzecz organizacji pożytku
publicznego, w rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)” podaje numer wpisu
wybranej przez siebie organizacji pozarządowej do Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS) oraz kwotę 1%.
W składanym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą
również wskazać cel szczegółowy 1%.

Obowiązkowe
odblaski dla
pieszych

wykaz organizacji pozarządowych działających
na terenie Powiatu wągrowieckiego, posiadających
status organizacji Pożytku Publicznego, uprawnionych do otrzymania 1%
podatku dochodowego od
osób fizycznych za 2014r.
(według stanu na dzień
14.01.2015 r.)
1. 0000048414 Miejski Klub
Sportowy „Nielba”.
2. 0000062353 Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Chorych, Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin „REHABILITACJA”
im. Karola Marcinkowskiego.
3. 0000058949 Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda
Musolﬀa.

4. 0000172752 Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno
– Muzyczne.
5. 0000272423 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides”.
6. 0000254562 Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana
Pawła II w Mieścisku.
7. 0000010454 Towarzystwo
Wspierania Rodziny i Dziecka
„Alia”.
8. 0000266321 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew
Wielkopolska, Hufiec Wągrowiec - cel szczegółowy 1% dla Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Wągrowcu.
9. 0000322302 Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci – Wielkopolski Oddział Regionalny.

cel szczegółowy 1% - dla
Koła TPD przy SOSW w Wągrowcu.
cel szczegółowy 1% - dla Zarządu Miejskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu.
10. 0000074145 Polski Związek Niewidomych – Okręg
Wielkopolski, Zarząd Koła
w Wągrowcu.
11. 0000225587 Polski Czerwony Krzyż.
cel szczegółowy 1% - dla
Koła Środowiskowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu
Źródła:
www.mf.gov.pl,
www.mpips.gov.pl
• Biuro Spraw
Obywatelskich i Zdrowia

Dotychczasowe zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym
nakładały obowiązek noszenia
elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą
poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie
mógł się poruszać po
zmierzchu poza obszarem
zabudowanym
bez
elementów
odblaskowych, jeżeli będzie
się znajdował na drodze
przeznaczonej
wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.
Przepis ten nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski,
kamizelki oraz smycze. Ważne
jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na
wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej
i pleców – wówczas będziemy mieli pewność,
że są dobrze widoczne
dla innych uczestników
ruchu drogowego.
Warto przypomnieć, że
po zmroku pieszy ubrany
w ciemny strój jest widziany
przez kierującego pojazdem
z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca
na sobie elementy
odblaskowe,
staje się widoczna
nawet z odległości 150 metrów. Te
dodatkowe metry
pozwalają kierowcy wyhamować
i bezpiecznie ominąć
pieszego.
W uzasadnieniu
do
projektu nowelizacji prawa o ruchu
drogowym
podkreślano,
że koszty ele-

mentów odblaskowych są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc
strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do
oszacowania. Nowy przepis
nie powoduje obciążenia dla
budżetu państwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.
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Ważne
adresy

Starostwo Powiatowe
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania
interesantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl
Wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.internetdsl.pl
Komenda Powiatowa Policji
w Wągrowcu
ul. Taszarowo 11
tel. 67 268 12 01
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
tel. 67 262 18 01
Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90
Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Wągrowcu
ul. Berdychowska 54
tel. 67 268 56 47
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
tel. 67 262 76 14
Dom Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze
62-120 Wapno
tel. 67 261 14 65
Przewodniczący
i wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Wągrowieckiego
pełnią dyżury w Starostwie
Powiatowym w Wągrowcu,
przy ul. Kościuszki 15
w każdy wtorek od godz.
15.00 do 17.00, pok. 106.
Numer telefonu do Przewodniczącej Rady Powiatu,
Małgorzaty Osuch:
664 496 074

Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Jesteś gimnazjalistą, rodzicem lub dziadkiem ucznia gimnazjum, absolwentem gimnazjum, a może jesteś zainteresowany jaką ofertę edukacyjną przygotowały szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Wągrowiecki?

II POWIATOWA KRZYŻÓWKA Z OKAZJI
VI POWIATOWYCH TARGÓW EDUKACYJNYCH
IMIĘ: ……………………………………………………………………………….…………………………
NAZWISKO: …………………………………………………………………….……………………………
NR TELEFONU: ………………………………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rozwiąż krzyżówkę i przyjdź odebrać nagrodę na VI Powiatowych Targach Edukacyjnych,
a dowiesz się, co możemy Ci zaproponować!
1. W dniu 8.02.2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zaprezentował swoją ofertę edukacyjną na gali „……….. wieś aktywna.”
2. Tytuł gazetki szkolnej wydawanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu.
3. Stanisław - patron Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.
4. Lekkoatletyczne Zawody Sportowe organizowane w powiecie wągrowieckim.
5. Ulica, przy której znajduje się Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu.
6. 14.02.2015 r. odbył się X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Wokalistów pod hasłem „Graj ……………. 2015”.
7. W dniu 6.02.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbył się „Dzień …………… Mundurowych”.
8. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu.
9. Miasto w powiecie wągrowieckim, w którym swoją siedzibę ma Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
10. Zajęcia profilaktyczne organizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – „……………………………….. III” lub synonim słów wybór,
możliwość.
Rada Powiatu Wągrowieckiego ufundowała upominki dla 20 osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i do dnia 25 marca 2015 roku prześlą rozwiązanie
wraz ze swoimi danymi do siedziby Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pokój 213, II piętro,
tel. 67 26 80 551, bądź prześlą w wersji elektronicznej na adres e-mail: beata.koczorowska@wagrowiec.pl
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31 marca 2015 roku podczas VI Powiatowych Targów Edukacyjnych w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

Tematyka prac komisji Rady Powiatu
na posiedzeniach w lutym 2015 r.
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii
Rozwoju Powiatu:
WPF- możliwości inwestycyjne powiatu.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych absolwentów gimnazjów z 2015 roku w zakresie
kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Analiza i ocena stanu bazy
materialnej i realizowanych
zadań przez ZSP w Gołańczy.
Opiniowanie materiałów
na sesję.

Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy:
Informacja na temat funkcjonowania zakresu zadań oraz
kompetencji Rady Społecznej
przy ZOZ w Wągrowcu.
Informacje na temat powiatowego systemu opieki
zdrowotnej.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Bezpieczeństwa
i Komunikacji:
Analiza stanu bezpieczeństwa w powiecie w zakresie
działania Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - informacja za 2014 rok.

Zapoznanie ze stanem
sieci drogowej w powiecie.
Przystąpienie do opracowania planu inwestycji i remontów drogowych 20152018.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Rewizyjna:
Ocena polityki informacyjnej Starostwa Powiatowego
(wydawnictwa, strony internetowe, BIP).
Kontrola stopnia wykorzystania dotacji finansowych
przyznanych przez Powiat
Wągrowiecki organizacjom
pozarządowym w roku 2014.
•• Zebrała M. Substyk

Zapraszamy
Serdecznie zapraszamy
do udziału w Forum Rolniczym Powiatu Wągrowieckiego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – Marka Sawickiego,
przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Parlamencie Europejskim
– Czesława Siekierskiego,
prezesa Wielkopolskiej Izby
Rolniczej i posła na Sejm
RP – Piotra Walkowskiego,
które odbędzie się 9 marca
o godz. 10 w sali wiejskiej
w Grylewie.
W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
- Możliwości zagospodarowania nieruchomości
z zasobu ANR
- Sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne)
- Wybory do izb rolniczych 31.05.2015
- Produkty bankowe
i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.
•• W imieniu organizatorów:
W-ce Prezes Zarządu WIR
Bogdan Fleming
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